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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
din zilele de 5, 6 și 7 martie 2019
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
5 martie 2019, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1600.
La lucrările Comisiei din data de 5 martie 2019, au fost prezenţi următorii deputaţi: Gheorghe Șimon,
Gavrilă Ghilea, Itu Cornel, George-Gabriel Vișan, Antal István -János, Mihai-Cătălin Botez, Burciu
Cristina, Gheorghe Andrei Daniel, Dumitru Mihalescul, Lauren
țiu Nistor, Doru Mihai Oprișcan, Presură
Alexandra, Prisnel Adrian Claudiu, Mihai Tudose
și Tripa Florin -Dan. Domnul deputat Alin Stoica a
absentat de la lucrările Comisiei, aflându-se în concediu de odihnă. Domnii deputați Eugen Durbacă,
Adrian Mocanu și Eusebiu-Manea Pistru-Popa au absentat de la lucrările Comisiei.
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon.
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene
nerambursabile, procedură de urgență, PLx 53/2019 – aviz;
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea
înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, procedură de urgență, PLx 56/2019 – aviz;
3. Proiectul de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015
privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile,
PLx 62/2019 – aviz;
4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii concurenţei nr. 21/1996, Plx 72/2019 – aviz;
5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
Plx 73/2019 – aviz;
6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, Plx 75/2019 – aviz;
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018
privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior
Centenar", procedură de urgență, PLx 49/2019 – aviz.
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul fondurilor europene nerambursabile, procedură de urgență, PLx 53/2019 – aviz.

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Finanțelor
Publice, doamna Eladia Prandea, director general adjunct, respectiv, doamna Ioana Munteanu, șef
serviciu.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a
propus membrilor Comisiei, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat.
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, procedură de
urgență, PLx 56/2019 – aviz.
La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea Ministerului pentru Mediul
de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat, domnul Sorin Valeriu NAȘ, secretar de stat .
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, domnul președinte Gheorghe Șimon
le-a propus membrilor Comisiei, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de
Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, PLx 62/2019 – aviz.
Întrucât
reprezentan
ții
Guvernului nu au onorat invita
ția de participare la lucrările ședinței, în vederea prezentării și susținerii
acestei inițiative legislative, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei
amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost
aprobată cu unanimitate de voturi.
La punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea Legii
concurenţei nr. 21/1996, Plx 72/2019 – aviz.
Domnul președinte Gheorghe Șimon le -a prezentat domnilor deputa
ți adresa primită din partea
Consiliului Concurenței prin care se solicită amânarea dezbaterilor.
Domnul președinte Gheor ghe Șimon le -a propus membrilor Comisiei amânarea cu o săptămână a
dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de
voturi.
La punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Plx 73/2019 – aviz.
La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor
Publice, doamna Cristina Boțoagă, consilier.
În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei, avizarea
negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi
(5 voturi împotrivă).
La punctul șa se a l o rdinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea Legii
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Plx 75/2019 – aviz.
La dezbaterile ședinței Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea Ministerului Finanțelor
Publice, domnul Mihai Brăgaru, șef serviciu.
În urma dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei, avizarea
negativă a iniţiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi
(5 voturi împotrivă).
La punctul șapte al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth Contul individual de economii Junior Centenar", procedură de urgență, PLx 49/2019 – aviz.
Întrucât reprezentanții Guvernului nu au onorat invitația de participare la lucrările ședinței, în vederea
prezentării și susținerii acestei inițiative legislative, domnul președinte Gheorghe Șimon le -a propus
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membrilor Comisiei amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de lege. Supusă la vot,
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de
6 martie 2019, în intervalul orar 1500-1800, respectiv, în ziua de 7 martie 2019, în intervalul orar
830-1230, având următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind func
ționarea Băncii de Dezvoltare a României – Eximbank S.A.,
PL-x 457/2017 – studiu;
2. Proiectul de Lege privind înfiin
țarea, organizarea și funcționarea Băncii de Dezvoltare a
României – S.A., procedură de urgență,PL-x 57/2018 – studiu.
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat într-o şedinţă
ulterioară.
PREŞEDINTE,
Gheorghe ȘIMON
SECRETAR,
George-Gabriel VIȘAN
Consilieri parlamentari:
Alina Cristina Hodivoianu
Anca Magdalena Chiser
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